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Chapter 11.  

Introductie en uitleg over 
Nucleaire Geneeskunde - voor leken

Dit proefschrift gaat over Nucleaire Geneeskunde en de toepassing ervan bij
kanker patiënten. 

Nucleaire Geneeskunde is een zelfstandig medisch specialisme dat zich
bezig houdt met de medische toepassing van radioactieve stoffen. Het
merendeel van deze toepassingen betreft diagnostiek bij patiënten, een klein
deel is gericht op de behandeling van patiënten. Nucleair geneeskundige
diagnostiek wordt in het algemeen uitgevoerd op verzoek van andere
medische specialisten. Daarmee kan het als een �derde-lijns� specialisme
worden beschouwd. De diagnostische toepassingen strekken zich uit over
vrijwel alle medische specialismen. Soms leveren nucleair geneeskundige
onderzoeken op zichzelf voldoende informatie voor het stellen van een
diagnose, maar vaak moet de informatie door de behandelend specialist
gecombineerd worden met de resultaten van andere beeldvormende
methoden, zoals röntgen-, echo- of MRI onderzoek, die thuishoren bij de
radiologie. 

Nucleaire Geneeskundige beeldvorming werkt door het toedienen aan de
patiënt van een minieme hoeveelheid van een radioactieve verbinding, ook
wel �radiofarmacon� of �tracer� genaamd. Dit radiofarmacon bestaat uit 2
gedeelten: het ene deel (het farmacon) is een stof die de eigenschap heeft
zich in een bepaald orgaan of weefsel op te hopen. Het andere deel is een
radioactief isotoop (�radionuclide�, ook wel �het label� genoemd), dat stevig is
gekoppeld aan het farmacon (Zie figuur 1 in hoofdstuk 1). Kort of langer na de
toediening van het radiofarmacon worden met een zgn gammacamera
opnamen van de patiënt gemaakt (figuur 1). De gammacamera vangt de
straling die het radionuclide uitzendt, op en zet die om in een beeld van de
patiënt. Dit beeld toont daarmee het verdelingspatroon van de radioactieve
stof en geeft zo informatie over een bepaald  orgaan. De hoeveelheid straling
die een patiënt ontvangt is over het algemeen gering en in dezelfde orde van
grootte (of lager) als röntgen toepassingen. Vanwege de extreem kleine
hoeveelheid actieve stof hebben tracers geen bijwerkingen.
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Figuur 1. Een voorbeeld van een twee kops gammacamera.

Een bekend voorbeeld is de �botscan�: hierbij wordt het radiofarmacon
Tc-MDP ingespoten. Het farmacon deel, MDP (methyleendifosfonaat) heeft99m

de eigenschap zich sterk te binden aan actief botweefsel. Het eraan
gekoppelde radionuclide deel, Tc (technetium-99m) is een radioactief99m

isotoop die gammastraling uitzendt. Na inspuiten van dit radiofarmacon wordt
3 uur gewacht (om de verbinding de tijd te geven zich aan het bot te hechten).
Dan worden met de gammacamera foto�s van de patiënt gemaakt, soms van
een klein deel van het lichaam, maar vaak van het hele lichaam. Zie het
voorbeeld in figuur 2. Deze foto�s laten dan zien in welke mate het skelet de
stof heeft opgenomen. Als op een bepaalde plaats het skelet ook maar een
klein beetje is geprikkeld, door bijvoorbeeld een uitzaaiing van een tumor, door
slijtage van een gewricht, door een breuk of door nog andere oorzaken, zal
daar meer Tc-MDP worden opgenomen dan in normaal bot, waardoor die99m

plaats op de gammacamera foto�s zichtbaar wordt. Deze methode blijkt zeer
gevoelig om allerlei afwijkingen in het skelet op te sporen, soms in een veel
eerder stadium dan röntgen foto�s. De botscan is echter niet �specifiek� voor
een bepaalde aandoening, en wordt door vele soorten medisch specialisten
gebruikt.

 Nucleaire Geneeskunde werkt dus volgens een heel ander principe dan
beeldvorming m.b.v. röntgenstraling. Bij röntgenonderzoek wordt de patiënt
doorstraald vanuit een uitwendige stralingsbron, en de foto is een scherp
schaduwbeeld. Bij nucleaire geneeskunde is de patiënt zelf de bron van de
straling. Het omzetten van straling in een scherp beeld is moeilijk, omdat de
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Figuur 2. Total body botscans. Linker plaatje: normaal beeld, met links
aanzicht van voren, rechts van achteren. De activiteit in het skelet is
gelijkmatig. De prikplek in de elleboog is nog zichtbaar, doordat wat
tracer onderhuids is achtergebleven na een moeilijke injectie. Het
rechter plaatje toont talloze plaatsen met verhoogde activiteit. Oorzaak:
uitzaaiingen in het skelet van een kwaadaardig gezwel.

straling vanuit de patiënt in alle richtingen wordt uitgezonden. Met speciale
hulpmiddelen (bijv. een �collimator�) is dit probleem opgelost, maar
desondanks zijn de afbeelding in het algemeen niet zo scherp als
röntgenfoto�s (Zie figuur 2 van hoofdstuk 1).

Naast dit geheel andere principe van beeldvorming is er nog een ander
fundamenteel verschil met radiologische beeldvorming. Het beeld dat in de
Nucleaire Geneeskunde ontstaat, toont niet zozeer de structuur (�de anatomie�)
van een orgaan, maar de mate van tracer opname. Dit is meer een uiting van
de activiteit van het afgebeelde weefsel. Daarom is de Nucleaire
Geneeskunde meer gebaseerd op de functie van weefsels (fysiologie) dan op
de anatomie. Een voorbeeld: na behandeling van een tumor met chemo- of
radiotherapie tonen radiologische afbeeldingen vaak restweefsel aan. Of dit
restweefsel puur littekenweefsel betreft (onschuldig) of nog restanten actief
tumorweefsel bevat (verdere behandeling nodig), kan met die methoden vaak
niet worden aangetoond. Echter, door het afbeelden van de activiteit van het
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Tabel 1. Enkele radiofarmaca en hun toepassingsgebied.
radiofarmacon orgaan of geeft informatie over

weefsel

Tc-MIBI hartspier doorbloeding, vaat vernauwingen, infarcten99m

Tc-Pertechnetaat hart pompfunctie99m

Tc-MAG3 nier nierfunctie, urine afvloed problemen99m

Tc-MDP skelet allerlei skeletaandoeningen99m

Tc-MAA long long doorbloeding, opsporen van longembolie99m

In-octreotide endocriene mate van verspreiding in het lichaam111

tumoren
Tc-leucocyten ontsteking opsporen allerlei infecties99m

Iodium schildklier diagnostiek schildklieraandoeningen123

Iodium schildklier behandeling schildklieraandoeningen131

Strontium skelet behandeling pijn bij botmetastasen89 

restweefsel kan littekenweefsel worden onderscheiden van resterend actief
tumorweefsel.

De eigenschappen van de tracer bepalen welk aspect van de functie van
een orgaan in beeld wordt gebracht. Een aantal toepassingen staat vermeld
in tabel 1. De beelden van de Nucleaire Geneeskunde bestrijken soms een
deel van het lichaam, maar vaak het hele lichaam (total body scan). Ook is de
zgn SPECT techniek (single photon emission computer tomography) mogelijk:
hierbij wordt een drie dimensionaal beeld van de tracer in het lichaam
verkregen. Een geheel nieuwe variant van de Nucleaire Geneeskunde is PET
(positron emissie tomografie), waar hetzelfde afbeeldingsprincipe wordt
gebruikt, met een ander soort straling, een ander soort tracers en een andere
camera. PET is een complexe en kostbare nieuwe techniek die nog beperkt
beschikbaar is, maar veelbelovend lijkt. In vergelijking met de �conventionele
Nucleaire Geneeskunde� zijn de PET beelden beter van kwaliteit, omdat de
PET techniek een hoger oplossend vermogen heeft. (Zie voor een overzicht
over voor- en nadelen van PET tabel 1 in hoofdstuk 1).

Naast diagnostiek en therapie vindt in de Nucleaire Geneeskunde
wetenschappelijk onderzoek plaats. Een belangrijk aspect daarvan is het
onderzoek naar nieuwe tracers, en de toepassingen daarvan. Het onderzoek
dat is beschreven in dit proefschrift, is daarvan een voorbeeld. Zie hoofdstuk
12, de Nederlandse Samenvatting.


